
Volleybalclub Hollebeekhoeve Volley 
Noorderkempen draagt de 

jeugdwerking hoog in het vaandel.  

Sinds 5 seizoenen werken we met 
drie clubs samen: de volleybalclubs 

van Vosselaar, Merksplas en 
Vlimmeren. 

Door onze samenwerking hebben 
we immers meer mogelijkheden om 
onze jeugdspelers op hun niveau te 

laten trainen en spelen.

H O L L E B E E K H O E V E  V O L L E Y  
N O O R D E R K E M P E N  
Jeugdcoördinator Jan Weyns 

0497/296096 
jeugd@bvmv.be 

www.volleynoorderkempen.be

Kom gerust eens een kijkje 
nemen op onze trainingen. Je 

mag zelfs een aantal keer komen 
mee proberen om zelf te ervaren 

of volleybal een leuke sport is 
voor jou. 

Neem vooraf dan wel even 
contact op met onze 

jeugdcoördinator. 

Sportieve kledij en een paar 
sportschoenen zijn voldoende 

om eraan te beginnen! 

V O E L  J E  H E T  A L  
K R I E B E L E N ?

Door onze jeugdwerking met 
opgeleide jeugdtrainers willen 
we al onze jeugdspelers zich 

laten ontwikkelen tot hun 
hoogst haalbare niveau op een 

aangename, speelse manier.
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Sinds een paar jaar zijn we de 
samenwerking aangegaan met drie 
volleybalclubs uit de regio. Hierdoor 

bieden we ondertussen spelplezier aan 
om en bij de 500 jeugdleden. 

Voor ons is het belangrijk dat we volleybal 
van een zo hoog mogelijk niveau kunnen 
combineren met een gezellige sfeer waar 

elke jeugdspeler aan zijn trekken komt. 
Dat uit zich ook in de vele 

nevenactiviteiten die we organiseren 
(stages, jeugdkamp, carnavalsfeest, 
familietornooi en nog zoveel meer). 

Ook jij bent hierbij uiteraard van harte 
welkom! 

Meer info op 

www.volleynoorderkempen.be 

Onze eerste herenploeg en eerste damesploeg 
spelen beide in Nationale 1 (tweede klasse op 
nationaal niveau).

J E U G D C AT E G O R I E Ë N

In onderstaande tabel kan je vinden tot welke leeftijdscategorie je behoort. Zo kan je op onze 
website terugvinden wanneer deze ploegen trainen. (meer info via jeugd@bvmv.be)

GEBOORTEJAAR 2015 TOT EN MET 2018 

 Volleybalspeeltuin (gemengd en ingedeeld op leeftijd en niveau)
GEBOORTEJAAR 2013 -  2014 

 Volleybalschool (gemengd)
GEBOORTEJAAR 2011 -  2012 

 Preminiemen JU11 of MU11
GEBOORTEJAAR 2009 -  2010 

 Miniemen JU13 of MU13
GEBOORTEJAAR 2007 -  2008 

 Kadetten JU15 of MU15
GEBOORTEJAAR 2005 -  2006 

 Scholieren JU17 of MU17

Sporthal Diepvenneke 

Diepvenneke 43 

2350 Vosselaar

Sporthal ’t Hofeind 

Hofeinde 9 

2330 Merksplas

Sporthal De Pegger 

 Wetschot 2 

2340 Vlimmeren

http://www.volleynoorderkempen.be
mailto:jeugd@bvmv.be
http://www.volleynoorderkempen.be
mailto:jeugd@bvmv.be
Jan



	Jeugdwerking
	Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen


